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1. Bevezetés 

 
 
 

A környezetkultúra a bennünket körülvevő világgal: a természetes és mesterséges 
környezettel való kapcsolatunkat, ahhoz való viszonyulásunkat jelenti. Ez egy olyan 
életszemlélet, amely tükrözi a természet, az épített környezet és az ember harmonikus 
együttélését, kapcsolatát.  
Egy település környezetkultúrája függ a város vezetésének, a lakóknak és az átutazók igényeitől, hozzáállásától, kialakult kertkultúrájától. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata, azzal a céllal hozta létre 1999.-ben a Palócország 
Fővárosáért ’99 Közalapítványt, hogy segítsen a várost meghatározó települési 
környezet javításában, zöldkultúra fejlesztésében. 
A közalapítvány programjának célkitűzése a művi elemek ellensúlyozása, az emberi 
életkörülmények fenntartása, az ökológiai, a környezet egészségügyi és esztétikai 
igények kielégítése, a közvetlen kapcsolat kialakítása a természeti tájjal. 
Feladatunk a civilizációs károk enyhítése, kultúrált, környezetbarát, egészséges 
lakókörnyezet kialakításának elősegítése. 
Célunk a város arculatának szépítése a hagyományok és értékek megőrzése mellett. 
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2. 2009. évi program 

 
2.1. „Óvodai környezettudatosság bemutatása”, amely során az óvodák 

bemutatták az intézményükben végzett környezettudatos nevelés 
folyamatát, 

„Környezetünk bemutatása” makett pályázat 
 

Meghirdetett programjaink célja, hogy a város polgárai szűkebb és tágabb 
környezetük gondozásával, virágosításával szebbé varázsolják városunkat.  

A zöld növényzetből kialakított tér esztétikai, klimatikus, pszichikai hatása 
jelentősen befolyásolja a kialakított életkörülmény minőségét. Célunk a helyi 
lakosság aktivizálása és figyelmének felkeltése a saját környezetének ápolására. 
A közösségi összefogás során elérhetővé válik, hogy a közterületek környezete 
tiszta, ápolt, rendezett benyomást keltsen. Fontos, hogy a város lakói magáévá 
érezzék saját lakókörnyezetüket. 
 
A Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 2009. évi környezetvédelmi 
programjának keretében két pályázatot hirdetett meg az óvodák ill. bölcsőde 
részére, amelyeknek célja a környezetkultúra fejlődésének elősegítése. A 
pályázatok célja, hogy segítsük és erősítsük a gyerekek zöld környezethez, 
növényekhez, városi élővilághoz való közvetlenebb viszonyát. Úgy tapasztaltuk, 
hogy ebben a korban a legfogékonyabbak a gyermekek és az intézmények 
pedagógusai is lelkesedéssel és örömmel mélyítik el a gyermekek ez irányú 
tudását. 
 
A pályátok témái az „Óvodai környezettudatosság bemutatása”, amely során az 

óvodák bemutatták az intézményükben végzett környezettudatos nevelés 
folyamatát ill. a „Környezetünk bemutatása” makett pályázat, amely 
elkészítéséhez természeti anyagokat, részeket (pl.: termések, levelek, szárak, 
fakéreg, kövek, moha, kagylók, sókerámia stb.) használhattak fel és egy-egy 
környezeti pillanatképet jelenítettek meg.  
 
A pályázatunk célja a város gondozási-nevelési és alsó fokú oktatási 
intézményeinek környezetvédelmi nevelésének támogatása. 
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2.1. „Óvodai környezettudatosság bemutatása” című pályázat óvodák és 
bölcsőde részére  
 
A pályázat témája a környezettudatos nevelés bemutatása az óvodai életben. A 
beszámoló formája rövid film, prezentáció (dvd-re vagy cd-re írva) vagy esetleg 
írásos forma, amelyben vizuálisan is tükröződnek a gyakorlati módszerek. 
A pályázatban minden apró tevékenységet fel lehetet tüntetni, amely közelebb 
viszi a gyerekeket a természethez, ill. kitűnt, hogy foglalkoznak a szűkebb 
esetleg tágabb környezetükkel. 
A pályázatok elbírálását a közalapítvány által felkért társadalmi zsűri végezte. 

 
A balassagyarmati óvodák környezeti nevelési célja egy környezettudatos 
életmódra, gondolkodásra és viselkedési módra való nevelés, olyan gyermekek 
nevelése, akik szeretik a természetet, az őket körülvevő élőlényeket, ismerik 
környezetüket, fogékonyak a természetben és az emberi környezetben 
megmutatkozó szépre és jóra, képesek tenni érte, megvédeni és megbecsülni, és 
képesek a környezettel való együttélésre.   
 
A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer 
kialakítása szempontjából az óvodás kor ideális és fontos szakasza az ember 
életének. A tudatos irányítás mellett a gyermek tapasztalatára, spontán 
érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmi kötődésére, megismerési vágyára, 
élményeire támaszkodva nyújtanak a pedagógusok új ismereteket. Az oktatási 
programjukban megjelenik a környezet, amiben élünk, azok az adottságok, 
amelyek nálunk érvényesülnek.  
 
Céljuk, hogy a gyermekek közvetlen megfigyelések és tapasztalatszerzés útján 
ismerjék meg, értsék meg az őket körülvevő világot a maga egészében, 
összefüggéseiben. 
 
A programokban megjelenő feladatok: 
 

- rendszeres séta a közvetlen környezetben, a változások figyelemmel 
kísérése, 

- a közeli természeti helyek meglátogatása, kirándulások mind a négy 
évszakban (Ipolytarnóc, Csesztve, Hollókő, Füvészkert, Nyírjes, Ipoly part 
stb.) 

- üzemlátogatások (mézüzem, Nyugat-Nógrád Vízmű kft, Városüzemeltetési 
Kft. stb.) 
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- állatok megfigyelése (Veresegyházi Medvepark, Nógrádi Vadaspark, 
Fővárosi Növény és Állatkert, Kincsempark), 

- óvodakert gondozása, kertészkedés, komposztálás, 
- játékos kísérletek a környezeti tényezőkkel (víz, talaj, szél, nap, fény), 
- természetben található termések, levelek, gyökerek, ágak gyűjtése, 
- természetes anyagok felhasználása barkácsoláshoz, eszközkészítéshez, 
- zöldségek és gyümölcsök bemutatása (terménykiállítás), felhasználása 

(salátakészítés, savanyítás, aszalás, ivólékészítés, befőtt elrakás, 
kompótkészítés, mustkészítés, krumplisütés) 

- szelektív hulladékgyűjtés (papír, PET palack, elem külön-külön gyűjtése), 
- ÖKO-Pannon Nonprofit Kht., a balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. és 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által rendezett oktató 
programokon való részvétel (Zöld kréta rendezvény, gyermek kifestők, 
mesék, színdarabok által játékos formában történő nevelési programok). 

 
A pályázatok elbírálását a közalapítvány által felkért társadalmi zsűri végezte. A 
díjazás során összesen 125.000 Ft-ot osztottunk ki. Az eredmények a 
következők lettek: 
 

1. helyezés Nyitnikék Tagóvoda 35.000,- 
2. helyezés Központi Óvoda 25.000,- 
2. helyezés Városi Bölcsőde 25.000,- 
3. helyezés Meseerdő Tagóvoda 15.000,- 
3. helyezés Cseperedő Tagóvoda 15.000,- 
4. helyezés Játékvár Tagóvoda 10.000,- 

 
 
2.2. Az óvodások részére szóló „Környezetünk bemutatása” című pályázat 
 
A pályázat során maketteket, kollázsokat, mozaikokat vártunk, amelyek 
elkészítéséhez természeti anyagokat, részeket (pl.: termések, levelek, szárak, 
fakéreg, kövek, moha, kagylók, sókerámia stb.) használhattak fel. A pályázatok 
elkészítéséhez többféle technikát alkalmazhattak. A téma környezetünkkel 
kapcsolatos bármilyen életkép, pillanat, terület (pl.: paraszti udvar, állatkerti 
részlet, kirándulási élmény stb.) megjelenítése. 
Pályázni csoportokban lehetet, nevelési csoportokként egy-egy művet lehetet 
benyújtani. 
A pályázatunk során 7 alkotás érkezett be, amelyek megjelenítették a patvarci 
borospincéket, a Palóc Múzeumban látható paraszti környezetet, és saját 
környezetüket. 
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A pályázatok elbírálását a közalapítvány által felkért társadalmi zsűri végezte. A 
díjazás során összesen 85.000 Ft-ot osztottunk ki. Az eredmények a következők 
lettek: 
 

1. helyezés Nyitnikék Tagóvoda Hétszínvirág csoport 20.000,- 
1. helyezés Nyitnikék Tagóvoda Süni csoport 20.000,- 
1. helyezés Játékvár Tagóvoda nagycsoport 20.000,- 
2. helyezés Meseerdő Tagóvoda Tekergő csoport 10.000,- 
3. helyezés Központi Óvoda Tappancs csoport 5.000,- 
3. helyezés Nyitnikék Tagóvoda Napraforgó csoport 5.000,- 
3. helyezés Nyitnikék Tagóvoda Nyuszi csoport 5.000,- 

 
 
Az eredményhirdetésre 2009. november 19. –én a média jelenléte mellett került 
sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
 

2.2. Fásítás 
 
 

A közalapítvány ebben az évben is figyelmet fordított a fásításra.  
 
2009. tavaszán az önkormányzat a  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól sikeres pályázaton elnyert   összeget a Veres Pálné utca Springa 
részének fásítására fordította. A pályázat Balassagyarmat Város 
Önkormányzata, a Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány, a 
Városüzemeltetési Kft, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Szabó Lőrinc 
Általános Iskola diákjainak összefogása révén valósulhatott meg, ahol a 
közalapítvány volt a lebonyolító szervezet. 
’Az erdőterületek közjóléti védelmének és bővítésének feladata ’ keretében 25 
db Acer platanoides, 10 db Betula pendula, 58 db Fraxinus excelsior, 6 db Salix 
alba, 7 db Tilia cordata, 10 db Tilia platyphyllos díszfa ill. 10 db Corylus avellana, 
15 db Viburnum opulus, 15 db Viburnum lantana díszcserje lett telepítve. 
 
2009. őszén a Szügyi út vérszilva fasorát egészítettük ki. Összesen 30 db Prnus 
cerasifera ’Hollywood’ és 5 db Prunus serrulata ’Kanzan’ lett kiültetve, amelynek 
az anyagköltségét a közalapítvány finanszírozta és a Városüzemeltetési Kft. 
munkatársai segítettek az ültetésben. 
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3. Működési folyamatok 
 
 
 

A közalapítvány 7 alkalommal ülésezett (03. 04., 03. 26., 05. 11., 06. 24., 09. 08., 11. 16. 
11. 19.) 
Az adóbevallás benyújtását február 15.-ig elvégeztük.  
A 2008. évi beszámolónkat és a 2008. évi közhasznúsági jelentést a felügyelő 
bizottság egyöntetűen elfogadta. A közhasznúsági jelentésünket, a független 
könyvvizsgálói jelentés mellett, a pénzügyi bizottság és Balassagyarmat város 
képviselő testülete is elfogadta.  
Az alapítókét (200.000,- Ft) tőkésedő folyamatos betétként továbbra is le van kötve. 
Az APEH felé igazoltuk jogosultságunkat az 1 %-os adófelajánlások igénybe vételéhez. A 
2008.-ban kapott 1 %-os adófelajánlásokat az előírt módon megköszöntük. 
A lakosság tájékoztatásában a Gyarmati Hírek és a Nógrád Megyei Hírlap segített.  
Az faültetések véghezviteléhez a Városüzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási 
Kht. járult hozzá. 
Az év során a célunknak megfelelően több pályázaton is részt vettünk, de sajnos 
eredménytelenül. 
 

 
 
 
 

4. Melléklet  
 
 
 
5. Újságcikkek 
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Bevezetés (szervezet alapadatai) 

 
 
 
1. Elnevezés: Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
 
2. Képviselő: Deák Sándor 
 
3. Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. 
 
4. Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. 
 
5. Adószám: 18637434-1-12 
 
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
 
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 26/2000., 2000. május 16. 
 
8. Közhasznúsági végzés száma:  Pk.60.020/2000/4.szám 
 
9. Közalapítvány tevékenysége: műemlékvédelem és környezetvédelem 
 
10. A szervezet céljának rövid leírása: 
 
 
 
A Közalapítvány célja a ’Palóc Főváros’ hagyományainak ápolása, a város 
arculatának szépítése, az emléképületeinek eredeti állapotainak visszaállítása, a 
település természeti és a gazdasági helyzetéből fakadó lehetőségek feltárása, 
és ezek a város fejlesztése céljából történő hasznosítása, egységes városkép 
kialakítása. 
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"Palócország Fővárosáért '99 " Közalapítvány 

I. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJANAK MÉRLEGE 2009. ÉV 

              e Ft 
Sor 

szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

a b   d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 0 0   

2. I.    IMMATERIÁLIS JAVAK       

3. II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK       

4. III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5. IV.   BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       

6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 955 0 1078 

7. I.   KÉSZLETEK       

8. II.   KÖVETELÉSEK       

9. III.   ÉRTÉKPAPÍROK       

10. IV.    PÉNZESZKÖZÖK 955 0 1078 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások       

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 955 0 1078 

13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 955 0 1078 

14. I.    INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 0 200 

15. II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 317 0 755 

16. III.    LEKÖTÖTT TARTALÉK       

17. IV   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

18. 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

438 0 123 

19. VI.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL       

20. E. Céltartalékok       

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 0 0   

22. I.     HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK       

23. II.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

24. III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK             

25 G. Passzív időbeli elhatárolások       

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN    
(13.-20.+21.+24. sor) 955 0 1078 
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"Palócország Fővárosáért '99" Közalapítvány    

  KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  

2009. ÉV 
    e Ft 

Sor 
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 652 0 546

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás     

3. a) alapítótól     

4. b) központi költségvetéstől     

5. c) helyi önkormányzattól     

6. d) társadalombiztosítótól     

7. e) egyéb, ebből 1%  561 0 135

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel     

10. 4. Tagdíjból származó bevétel     

11. 5. Egyéb bevétel 91 0 411

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele     

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 652 0 

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 214 0 423

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 196 0 423

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 18 0 

17. 3. Értékcsökkenési leírás     

18. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

20. 6. Rendkívüli ráfordítások     

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások     

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások     

24. 3. Értékcsökkenési leírás     

25. 4. Egyéb ráfordítások     

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai     

27. 6. Rendkívüli ráfordítások     
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"Palócország Fővárosáért '99" Közalapítvány    

 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV 
     
     

 

   e Ft 

Sor 
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 214 0 423 

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)   0   

30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0   

31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.) 0 0   

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 438 0 123 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 0 

34. 1. Bérköltség   

35. ebből:  - megbízási dijak   

36. -tiszteletdíjak   

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   

38. 3. Bérjárulékok   

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 

41. D. Továbbutalt támogatás 0 

 
 
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról  
2009. év 
 
A közalapítvány 2009. évben nem kapott költségvetési támogatást. 
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III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
2009. év 
 

Megnevezés 
Előző év 

e Ft 
Tárgy év 

e Ft 
Változás 

e Ft % 

Nyitó egyenleg 517 955 438 85 

Bevételek 652 546 106 -16 

Kiadások 214 423 209 -97 

Záró egyenleg 955 1078 123 12,9 

 
 

Megnevezés Előző év 
e Ft 

Tárgy év 
e Ft 

Változás 
e Ft 

Tőkeváltozás 
Csökkenés/növekedés 438 123 -315 

Tárgyévi eredmény 
Csökkenés/növekedés 438 123 -315 

Értékcsökkenés - - - 

Értékvesztés - - - 

Rászorultak részére 
juttatott pénzbeni 
támogatás 

- - - 

Rászorultak részére 
jutatott természetbeni 
támogatás 

- - - 

Közhasznú tevékenység 
tárgyévi  
vesztesége/nyeresége 

438 123 -315 

Vállalkozási 
tevékenység tárgyévi 
vesztesége/nyeresége 

Nincs vállalkozás 
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IV. Kimutatás cél szerinti juttatásokról 
2009. év 
 
 

Megnevezés 
Juttatás összege Változás 

Előző év 
e Ft 

Tárgy év 
e Ft 

e Ft % 

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 
pénzbeli adómentes 
támogatás 

- - - - 

Összesen: 0 0 0 0 

 
 
 
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 
2009. év 
 
 

Támogató 
megnevezése 

Támogatás összege 
Előző év 

e Ft 
Tárgy év 

e Ft 

Központi ktgv. Szerv. - - 

Elkülönített állami 
pénzalap 

- - 

Helyi Önkormányzat és 
szervei 200 100 

Kisebbs. tel. önk. és 
szervei 

- - 

Települési önkorm. 
Társulása - - 

Jogi szem. Gazd. 
Társaság 360 300 

SZJA 1 % 83 135 

Egyéb(magánszemélyek, 
vállalkozók) - - 

Összesen: 643 535 
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VI. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 
2009. év 
 
A vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást, társadalmi munkában látják el 
faladatukat. 
 
 
VII. Közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
A közalapítvány 2009. évi programjában az alsó oktatási intézményeket célozta 
meg. A pályázatok, versenyek, programok során sikerült mozgósítani a város 
óvodáit. Az intézmények környezetvédelmi programjaik bemutatásával és a 
makett pályázattal felhívtuk az intézmények és az óvodások figyelmét a városi 
környezetünk megismerésének és védelmének fontosságára.   


